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ZARZĄDZENIE Nr 2515/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 08.10.2020 r. 

«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 
 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  
w okresie od 16 listopada 2020 r. do 31 lipca 2023 r., zadania publicznego 

pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie” oraz naboru 
na członków komisji konkursowej. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 
1378), art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, 
568), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da, ust. 2e  
i ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057) oraz uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm), zarządza się co następuje: 
 
 § 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację 
w okresie od 16 listopada 2020 r. do 31 lipca 2023 r., zadania publicznego pn. „Prowadzenie 
żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie”, w formie powierzenia realizacji 
zadania publicznego oraz nabór do komisji konkursowej. 
 

§ 2. 1. Planowana maksymalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego 
określonego w § 1 wynosi: 
1) w 2020 r. - 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na dostosowanie  

i wyposażenie, w okresie od 16 listopada  2020 r. do 31 grudnia 2020 r., lokalu  
na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie, zwanego dalej „lokalem”, do potrzeb 
prowadzenia w nim żłobka dla 103 dzieci, przy czym z dotacji tej mogą zostać pokryte 
także koszty eksploatacji lokalu; 

2) w 2021 r. - 1 421 400 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 
czterysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie w okresie od 1 stycznia  
2021 r. do 31 grudnia 2021 r. żłobka dla 103 dzieci; 

3) w 2022 r. - 1 421 400 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 
czterysta złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie w okresie od 1 stycznia  
2022 r. do 31 grudnia 2022 r. żłobka dla 103 dzieci; 

4) w 2023 r. – 829 150 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt 
złotych 00/100) z przeznaczeniem na prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2023 r.  
do 31 lipca 2023 r. żłobka dla 103 dzieci. 

 2. Maksymalna miesięczna wysokość dotacji Gminy Miejskiej Kraków na jedno 
dziecko objęte opieką żłobka, w wymiarze do 10 godzin dziennie, wynosi: 1150 zł (słownie: 
jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych 00/100). 
 3. Minimalną miesięczną dotację na prowadzenie żłobka, niezależnie od liczby dzieci 
objętych opieką żłobka, ustala się w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych).    
 4. Środki finansowe, o których mowa w: 
1) ust. 1 pkt 1 zostały ujęte w tej wysokości w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa 

na rok 2020, dz. 855, rozdz. 85505 § 2830, zadanie nr SZ/OND/01, nazwa zadania: 
„Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3” (GWSMK); 

2) ust. 1 pkt 2-4 zostały ujęte odpowiednio w tej wysokości w aktualnej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta Krakowa - załącznik nr 2 - Działania pomocowo-



wspierające na rzecz rodziny, dzieci, w tym dzieci w wieku do lat 3, osób bezdomnych, 
niepełnosprawnych, potrzebujących i innych - Niesienie pomocy rodzinom, dzieciom, 
osobom ubogim, bezdomnym, potrzebującym, niepełnosprawnym. 

 
§ 3. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, 

uniemożliwiających dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim 
żłobka, w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Gmina Miejska Kraków może 
odpowiednio wydłużyć ten termin. W takim przypadku dotacja na dostosowanie  
i wyposażenie lokalu, niewykorzystana przez oferenta w terminie do 31 grudnia 2020 r.,  
może zostać przekazana oferentowi w tej wysokości w 2021 r. z przeznaczeniem na ww. cel. 

 
§ 4. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, 

uniemożliwiających uruchomienie w lokalu żłobka począwszy od 1 stycznia 2021 r., Gmina 
Miejska Kraków może zmienić termin rozpoczęcia prowadzenia żłobka. 
 

§ 5. Dopuszcza się zmianę liczby miejsc w żłobku, określoną w § 2 ust. 1, w tym także 
jej zwiększenie, w zależności od wydanych w tym zakresie wytycznych lub decyzji 
inspektora sanitarnego lub Straży Pożarnej.  

 
§ 6. Wysokość środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1-3, na realizację 

zadania publicznego, może ulec zwiększeniu, w tym ponad maksymalne kwoty dotacji 
określone odpowiednio w § 2 ust. 1-3, w trakcie realizacji zadania publicznego,  
w przypadku:  
1) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę i w celu podniesienia wynagrodzeń 

opiekunów, zatrudnionych w żłobku w oparciu o umowy o pracę, o kwotę wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku ubiegłego i pokrycia kosztów  
z tym związanych, z zastrzeżeniem, że zwiększenie i przekazanie dodatkowej dotacji na 
ten cel może nastąpić najwcześniej w 2022 r.; 

2) obniżenia przez Gminę Miejską Kraków opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt 
dziecka w żłobku lub za wyżywienie. W takim przypadku, o kwotę tego obniżenia 
powiększana jest miesięczna dotacja Gminy Miejskiej Kraków na dziecko objęte opieką 
żłobka; 

3) zmiany liczby miejsc w żłobku; 
4) wystąpienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od oferenta, z których wynikać 

będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych, innych niż określone w otwartym 
konkursie ofert prac lub zakupów, wynikających w szczególności z zaleceń lub 
wytycznych sanitarnych lub przeciwpożarowych; 

5) gdy na terenie Gminy Miejskiej Kraków występował będzie stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii i żłobek nie będzie mógł być prowadzony zgodnie  
z założeniami otwartego konkursu ofert, w szczególności w przypadku, gdy zostaną 
wprowadzone szczególne wytyczne sanitarne dotyczące prowadzenia żłobków, które 
ograniczą liczbę miejsc w żłobku lub spowodują zwiększenie kosztów jego prowadzenia. 
W takim przypadku, w okresie tym oraz do 6 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, Gmina Miejska Kraków może, na podstawie  

 
 
 
 



przedłożonego przez oferenta kosztorysu realizacji zadania publicznego, zmienić, w tym 
zwiększyć wysokość dotacji na prowadzenie żłobka, w tym także po rozstrzygnięciu 
konkursu ofert i ponad maksymalne kwoty dotacji określone w § 2 ust. 1-3.  

 
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej  

i Zdrowia. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


